Als gemeente sluiten we ons ook dit jaar volmondig aan bij de campagne STIP IT: Zeg NEE tegen pesten
Iedereen is anders, iedereen hoort erbij!
1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Veel van hen dragen daar heel lang de
gevolgen van. Ook tijdens de 17de Vlaamse Week tegen Pesten (18 tot 25 februari) maken we graag een vuist tegen
pesten.
De focus dit jaar ligt op omgaan met gelijkenissen en verschillen. We weten allemaal dat iedereen anders is. We
weten ook allemaal dat je jezelf moet kunnen zijn om gelukkig te zijn. En toch is anders zijn een risico.
In februari gaat STIP IT opnieuw van start. Overal zullen de 4 stippen opnieuw opduiken als krachtig symbool tegen
pesten.
De 4 afspraken tegen pesten
 Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
 Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
 Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
 Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.
Zet jou club of school ook zijn leden of leerlingen aan om de 4 stippen op de hand te zetten? Doen!
Dit jaar willen we jullie ook bewust maken dat er diverse tools zijn om daar als school of club verder mee om te gaan.
Daarom bezorgen we je alvast een mooi voorbeeld waar je met de jongeren al spelend, bewegend actief mee aan
het werk kan om dit thema bespreekbaar te maken: het DOEBOEK “Time-out tegen pesten”. Wie nog meer praktische
tools (mooie uitgewerkte kant en klare spelvormen) wenst of meer exemplaren van dit doeboek wenst te bestellen
kan terecht bij www.ethischsporten.be of Doeboek Time-Out tegen Pesten - Centrum Ethiek in de Sport
(ethischsporten.be) .
(S)TIP 5: Geef deze informatie zeker door aan jullie begeleiders, trainers of leerkrachten, ze zullen de praktische
ondersteuning zeker appreciëren want zijn gaan er elke dag voor ! BEDANKT !
Zoals telefonisch afgesproken stuur ik nog een exemplaar op; ten laatste begin februari.
Je kan ook pro-actief werken. Hier een voorbeeld uit de jeugdwerking: : Boost de groepssfeer met de WAT WAT
Detox Challenge | De Ambrassade
Met de 7-daagse Detox Challenge daagt WAT WAT leerlingen en leerkrachten, maar ook (bege)leiders, animatoren,
leden, sporters en trainers uit om de positieve vibes in de groep een boost te geven.
Vanaf eind januari kan je de Detox-posters bestellen en het draaiboek voor leerkrachten en begeleiders gratis
downloaden op watwat.be. Volg WAT WAT vanaf 4 februari op Instagram voor tips, interviews met jongeren en meer
nieuws over de challenges.
We wensen jullie veel succes met jullie campagne.

